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Natsygeplejersken Elisabet Og Per Reymers Hent PDF Kerstin har været hjemmegående, siden hun fik sin
lille dreng, og hun har helliget sig mand og barn. Men på grund af akut mangel på sygeplejersker bliver hun
bedt om at vende tilbage til hospitalet igen. Hun er rystende nervøs, da hun går ind på hospitalets skadestue.
Hun har ikke arbejdet i to år, men nu står hun midt i det, og der er ingen vej tilbage. Det viser sig imidlertid,
at arbejdet som natsygeplejerske kommer til at ændre Kerstins liv mere, end hun har kunne forestille sig …
Ann Signe Elisabeth Björkhem (f. 1947) er en svensk forfatter, der har skrevet en lang række romaner under
pseudonymet Elisabet og Per Reymers. Hun har desuden oversat romaner af blandt andre Barbara Cartland,
Sophie Kinsella, James Redfield og Monica Ali til svensk. Mange af Ann Björkhems romaner er udkommet i

romanserien "Vita Serien".
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